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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ПОЛЗВАНЕ 
НА ДЪРВЕСИНА В ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ЗА УСЛУГА: „СЕЧ И 

РАЗКРОЙВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО СЕ ДОБИВА И ПРОДАВА НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И КУБИРАНЕ НА 

ОТСЕЧЕНА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ №1901, ВКЛЮЧЕН В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА 
ДЕЙНОСТ НА ОП „ОГП ИВАЙЛОВГРАД“ 

От........................................…………....................................................................................... 
            (управител по съд. регистрация или представител по пълномощие)        
живущ(а) на адрес:...................……………................................., Л.К.№............................... 
изд. на.......................................... от..........................................ЕГН...................................... - 

Управител (представител) на .................……….................................………………….......... 
                                                                          (име на фирмата) 
адрес на управление:...............................……………..........................., тел............................ 
 
факс............................................; електронна поща: ……………………………………… 

(задължително се попълва) 

Господин Председател, 
Заявявам, че желая да участвам в процедура – ОТКРИТ КОНКУРС, за възлагане 

изпълнението на дейности по ползване на дървесина в горски територии – общинска 

собственост, чрез извършване на услуга с предмет: „Сеч и разкройване на дървесина, 
която се добива и продава на територията на община Ивайловград, извоз до 
временен склад и кубиране на отсечена дървесина от Обект №1901, включен в 
териториалния обхват на дейност на ОП „ОГП Ивайловград“. 

Запознат (а) съм с всички условия и предмета на възложената поръчка чрез 
провеждане на откритит конкурс и се считам обвързан с условията, задълженията и 
отговорностите, поети с направената от мен оферта и приложенията към нея. 

Заявявам, че срокът на валидност на офертата ми е 90 (деветдесет) календарни дни 
от крайния срок за подаване на офертата. 

Задължавам се да спазвам условията за участие в конкурса и всички действащи 
технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог 
данните за поръчката. 

 

Съгласен(а) съм всички документи да ми бъдат връчвани по един от следните 
начини:  

- препоръчано с обратна разписка на адреса за управление на фирмата;  
- лично чрез полагане на подпис върху документа;  
- по факс или ел. поща. 

 

 

 

ОП „ОГП Ивайловград“:...............2019 г.                               ЗАЯВИТЕЛ:.............………....  

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявлението задължително се придружава от изискуемите документи 
съгласно условията на открилия процедурата. 
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